
SPILLREGLER

- Roger Fly er en videoautomat med fem hjul, tre rader og Omspinn og multiplikatorer.
- Spillet har ti (faste) innsatslinjer og ulike myntverdier.
- Myntverdien angis med pilene ved siden av MYNTVERDI-feltet.
- Saldoen viser tilgjengelig beløp i penger eller mynter.
- Du kan spille med penger eller mynter. Gå til spillinnstillinger for å veksle mellom penger og 
mynter.
- Vinnerkombinasjoner og tilhørende utbetalinger står i utbetalingstabellen.
- En vinnerkombinasjon gir utbetaling i henhold til verdien i utbetalingstabellen, multiplisert med 
eventuelle gjeldende multiplikatorer.
- Gevinstverdiene for ulike symboler i utbetalingstabellen er angitt i mynter, og er statisk. Gevinsten
tilsvarer myntverdien som står i utbetalingstabellen, multiplisert med valgt myntverdi.
- Kun den beste vinnerkombinasjonen per innsatslinje gir utbetaling, og samtidige 
vinnerkombinasjoner på ulike innsatslinjer summeres.
- Vinnerkombinasjoner dannes fra venstre mot høyre på tilstøtende hjul, fra et hvilket som helst 
hjul.
- Kun vinnerkombinasjoner på innsatslinjer gir utbetaling.
- Omspinn-gevinster legges til eventuelle ordinære vinnerkombinasjoner.
- Omspinn spilles med samme innsatsverdi som runden som aktiverte dem.
- Alle gevinster i spillanimasjoner presenteres i mynter.

OMSPINN OG MULTIPLIKATORER
- Enhver vinnerkombinasjon i hovedspillet eller et omspinn gir ett gratis omspinn.
- Hovedspillet har ingen multiplikator.
- Hvert etterfølgende omspinn øker multiplikatorverdien. Multiplikatoren gjelder kun for gevinster i
det aktuelle omspinnet.
- Gevinster i et omspinn multipliseres med gjeldende spillmultiplikator
- Gjeldende multiplikatorverdi er uthevet ovenfor hjulene.
- Multiplikatorverdier i stigende rekkefølge: X1, X2, X4, X8, X16, X32, X64.
- Maksimalt antall omspinn er 20.
- Maksimal multiplikator er 64x
- Når maksimal multiplikator er nådd, multipliseres alle etterfølgende omspinn med x64.

AUTOSPILL
- Autospillmenyen gir spilleren muligheten til å velge et antall spinn som skal spilles automatisk.
- For å gjøre dette, må spilleren angi en nedre grense (tapsgrense –  må være over 0) og deretter 
klikke på én av de tilgjengelige spinnantallene for å starte autospill.
- Deretter skjules menyen, og spilleren blir sendt tilbake til hovedspillet, der autospill er aktivert.
- Spilleren kan også velge å angi andre betingelser for når autospill skal stanses. Dette inkluderer:
   - Stopp autospill ved gevinst.
   - Stopp autospill hvis saldoen øker med et angitt beløp.
   - Stopp autospill ved en enkeltgevinst på angitt verdi.
- Hvert klikk på autospillknappen fjerner alle tidligere valgte verdier, og åpner autospillmenyen 
med standardinnstillingene.
- Hvis du blir frakoblet mens du spiller, tilbakestilles alle autospillinnstillinger til standard når du 
laster inn spillet på nytt.

YTTERLIGERE INFORMASJON
- Følgende prosesser kan være underlagt spillsidens vilkår og betingelser:
   - Administrering av uferdige spillrunder.
   - Tiden før inaktive spilløkter avsluttes automatisk.



- Ved feil i spillets programvare/maskinvare, annulleres alle påvirkede innsatser og utbetalinger, og 
alle påvirkede innsatser refunderes.
- Ved feil annulleres alle innsatser og utbetalinger.
- Spillets teoretiske utbetalingsprosent (RTP) er 96,39 %.

SLIK SPILLER DU
Klikk for å starte en spillrunde med gjeldende innsats og myntverdi.

Klikk på pilene (opp eller ned) for å endre myntverdi.

Klikk for å stanse spillrunden.

Klikk for å slå på hurtigspinn (underlagt spillsidens vilkår og 
betingelser).

Klikk for å slå av hurtigspinn (underlagt spillsidens vilkår og 
betingelser).

Klikk for å velge antall autospillrunder og avanserte innstillinger for 
autospill.

Når antall autospillrunder er valgt, vises gjenværende runder på 
autospillknappen. Klikk på autospillknappen for å stanse autospill.

Klikk for å slå av spillyden, eller bruk glideren til å justere volumet.



Klikk for å få tilgang til spillmenyen med spillinnstillinger, 
utbetalingstabell og spillregler.


